PORTARIA SEMMA Nº 009, de 26 de Fevereiro de 2016.
Conceder prorrogação da Portaria SEMMA Nº038/2015 de 26 de fevereiro de 2015 por mais 01 (um) ano, a JUCELINO SKOWRONSKI –
FAZENDA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 e
o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado
da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal
n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 e Art. 157, seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e a Lei Federal Complementar
Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo de Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS –
INEMA e o MUNICÍPIO DE BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental Municipal para aprovar o manejo e a supressão de
vegetação rural de até 1.000 hectares, tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2015.0002.TEC.ASV.0001, com Pareceres Técnico e Jurídico
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder prorrogação do prazo de validade da Portaria SEMMA Nº038/2015 de 26 de fevereiro de
2015, por mais 01 (um) ano, à JUCELINO SKOWRONSKI, pessoa física inscrita no CPF sob nº. 024.057.289-07, residente e domiciliado na Rua São
Sebastião, nº 509, Bairro Boa Vista, Barreiras/BA, CEP: 47.806-970.

Art. 2º - Esta Autorização justifica-se a pedido do interessado, em função do atraso na disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 3º - Estabelece que permanecem inalterados os condicionantes elencados na respectiva portaria prorrogada.

Art. 4º - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e compromissos assumidos no processo técnico, bem como, as condicionantes e
artigos desta portaria, a tornará sem efeito.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal do Meio Ambiente
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XXIII- Aprovar e acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar.
PORTARIA SME N°002/2016
Dispõe sobre o Calendário Escolar da Rede Municipal de Educação.

CONSIDERANDO a Lei nº. 767/07, de 24 de julho de 2007, que
reformula o Estatuto do Magistério Público Municipal de Barreiras e dá

O Secretário Interino de Educação, NAILTON SOUSA ALMEIDA, no

outras providências, em seu art. 49 caput e incisos I, X, XI que

exercício de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto

preleciona:

nº 047/2016.
Art. 49- São atribuições do diretor:
CONSIDERANDO, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 24,

I - Administrar e executar o calendário escolar.

caput e inciso I, dispõe que:
X - Gerenciar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento
Art. 24 A educação básica, nos níveis fundamentais e médios, será

da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de

organizada de acordo as seguintes regras comuns:

ensino.

I - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas

XI - Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na

por 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos

programação escolar, inclusive com referência a prazo.

exames finais, quando houver.
CONSIDERANDO o Regimento Único da Rede Municipal de Educação,
CONSIDERANDO, a Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013 que altera a

em seu art. 16, caput e incisos I e XXIV:

Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a formação dos

Art. 16- São atribuições do diretor:

profissionais da educação e dá outras providências, disciplina no art. 31,
inciso II que:

I - Dirigir a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, o regimento, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por
um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;

regimento,

de

garantir a execução dos

objetivos

do

processo

educacional.

XXIV- Controlar o cumprimento dos dias letivos e horários de aula
estabelecidos.
CONSIDERANDO, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para as

CONSIDERANDO, a Lei nº 1.063, de 09 de janeiro de 2014, que dispõe

reformas emergenciais que estão sendo realizadas nas escolas públicas

sobre a Organização Administrativa da Prefeitura de Barreiras, sua

municipais;

Estrutura e dá outras providências, em seu capítulo VIII, art. 12 caput, e
inciso XI dispõe que:

CONSIDERANDO, a garantia e a qualidade na oferta da educação
pública municipal;

Art. 12- A Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade
desempenhar as funções do Município em matéria de Educação,
competindo-lhe:

RESOLVE,
Art. 1º Fica instituído o Calendário Escolar da Rede Municipal de
Educação, para o ano letivo de 2016.

XI- Fixar normas para a organização escolar, didática e disciplinar dos
estabelecimentos de ensino, incluindo definição de calendário escolar.

CONSIDERANDO, o Estatuto de Funcionamento do Conselho Municipal
de Educação em seu art. 7º e inciso XXIII:

Art. 7º- Compete ao Conselho Municipal de Educação:

Art. 2º O ano letivo da Rede Municipal de Educação terá início na data
de 07 de março de 2016, com efetivo cumprimento dos 200 dias letivos.
Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 26 de fevereiro de 2016.
Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal Interino de Educação
Decreto nº047/2016
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